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Oslo Dokumentarkino
Den kritiske dokumentarfilmen er en nødvendig informasjonskilde for å holde seg orientert om verden og
kunne forholde seg til en kompleks og vanskelig virkelighet. Den kritiske dokumentarfilmen skaper økt
interesse og engasjement for politikk og lokale og globale saker, og er i økende grad en viktig inspirasjonskilde
for andre deler av kultur‐, kunst‐ og samfunnslivet. Beboerne i Oslo trenger en tilgang til disse filmene. Oslo
Dokumentarkino er den viktigste aktøren i å promotere og tilgjengeliggjøre disse filmene i Oslo.

Publikum på vei inn til et av Oslo Dokumentarkinos arrangementer.
Parkteatret Scene har vært den mest brukte arenaen for Oslo
Dokumentarkinos arrangementer i 2007

Oslo Dokumentarkino, Olaf Ryes plass 12, 0552 Oslo,
www.dokumentarkino.no, post@dokumentarkino.no, tel:95 18 51 09
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Innledning
Oslo Dokumentarkino har i 2007 gjennomført 52 arrangementer, vist 58 filmer og arrangert 26
paneldiskusjoner i tilknytning til filmvisninger.
Året 2007 har vist at det er et stort behov for det tilbudet Oslo Dokumentarkino tilbyr i Oslo.
Dokumentarfilmen utgjør i dag et svært viktig medium som tilbyr andre perspektiver enn det størstedelen
av massemedia gjør.
Den kritiske dokumentarfilmen er en viktig del av kulturlivet og en inspirasjonskilde for andre deler av
kultur og kunstområdet.
Oslo Dokumentarkino er en scene for ny og aktuell dokumentarfilm og en arena for deltakende
samfunnsdebatt.
Den kritiske, aktuelle dokumentarfilmen i Norge i 2007
Den kritiske aktuelle dokumentarfilmen har vært framme i samfunnsdebatten ved flere anledninger i
løpet av året og anerkjennelsen av behovet for å ha en uavhengig, kritisk dokumentarfilmproduksjon er
voksende.
Dokumentarfilmen er også i økende grad en viktig del av kunstlivet.
Den kritiske, uavhengige dokumentarfilmen har hatt en voksende popularitet i verden (særlig den vestlige
verden) de siste årene. Denne populariteten har blitt fôret av en voksende interesse for alternativ
informasjon parallelt med en voksende frustrasjon over store deler av massemedias manglende evne til å
få fram forskjellige perspektiver. Samtidig har ny og billigere teknologi muliggjort at produksjon og
distribusjon av dokumentarfilm har blitt billigere og enklere. Ethvert samfunn er avhengig av at det stadig
skapes nye kritiske mediekanaler etter hvert som de etablerte medieinstitusjonene naturlig nok går fra å
være systemkritiske til å bli systembevarende, for å bevare et dynamisk samfunn der ytringsfriheten er
virkelig og eksisterende. I dag er dokumentarfilmen mediet for en stor del av den uavhengige
samfunnskritikken og samfunnsdebatten, både med tanke på lokale og globale forhold.
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Oslo Dokumentarkino har vært med på å skape og fremme denne anerkjennelsen i Oslo. Vi er den eneste
aktøren i kulturlivet som har dedikert oss til å gjøre de viktigste og beste dokumentarfilmene, norske og
utenlandske, tilgjengelige i Oslo.
Hva vi har gjort i 2007
Oslo Dokumentarkino har i 2007 bestått av Sarah Prosser og Ketil Magnussen. 52 arrangementer ble
gjennomført. De fleste av oss alene, men også endel i samarbeid med andre. Halvparten av disse
arrangementene var med organiserte diskusjoner etter visningene.
Se også oversikt over arrangementer i eget dokument (vedlegg).
Oslo Dokumentarkino har samarbeidet med Film fra Sør utenom festivalperioden og i 2007 også arrangert
flere filmvisninger og diskusjoner under selve festivalen, som del av festivalprogrammet. De
arrangementene som er med i oversikt over visninger i 2007 er arrangementer som Oslo Dokumentarkino
har organisert. Å samarbeide med festivalen gjør at vi når ut til nye grupper, ettersom festivalen er svært
godt kjent i Oslo og har et stort publikum. Vi samarbeidet i 2007 også med Cinemateket/Filminstituttet
med visninger under Eurodok (Den Europeiske Dokumentarfilmfestivalen.
Norads filmklubb ble startet i 2007. Filmene blir foreslått av Oslo Dokumentarkino og vi kjøper
visningsrettighetene, planlegger tematikk og inviterer deltakere, gir introduksjon og står som ordstyrere.
Filmklubben er åpen for alle men henvender seg sterkest til ansatte i Norad og i organisasjoner som
samarbeider med Norad eller som jobber i tilsvarende felt. Visningene har vært på dagtid i Norads eget
auditorium. Norad betaler utgiftene og et honorar til Oslo Dokumentarkino slik at dette er med på å
finansiere virksomheten.
Vi har også arrangert filmvisninger på oppdrag for andre organisasjoner; dvs at vi skaffer filmer,
rettigheter og ordner med visningssted og teknikk, og av og til også arrangerer diskusjoner. Vi tror at
mange flere kan bruke dokumentarfilm for å skape oppmerksomhet om temaer de jobber med og for å
skape engasjement og debatt. De vi har hatt direkte oppdrag for i 2007 er Norad, Utenriksdepartementet,
Norsk Elbilforening og Fagforbundet.
I 2007 har vi også startet med distribusjon av enkelte filmer på DVD. Vi har to hovedmål med dette; å
gjøre flere kritiske dokumentarfilmer lettere tilgjengelig for et norsk publikum, og å gjøre det mulig for
flere personer og organisasjoner å gjøre det samme som oss, nemlig å organisere visninger og diskusjoner
i sitt eget lokalmiljø. Det er selvfølgelig også en fordel om vi klarer å skape en økonomisk gevinst av dette
som igjen kan være med å finansiere Oslo Dokumentarkinos arrangementer.
Vi har også utforsket mulighetene for å nå ut gjennom andres kanaler til et større publikum. Aviser,
bokklubber, biblioteker og fagforeninger har vært på listen. Skoler og universiteter er også aktuelle
kanaler og vi håper også å kunne nærme oss kommersielle selskaper på sikt.
Økonomi
Oslo Dokumentarkino var i 2007 støttet av Institusjonen Fritt Ord, Oslo kommune, Norsk Filminstitutt og
Norsk Filmvederlagsfond.
Totalt var planlagt budsjett for 2007 på 2 137 300 NOK.
Vi fikk totalt kr. 875 000 i støtte. Inntekter kom på 125 700.
Totale kostnader kom på 1 527 983 kr.
Tiltaket gikk 411 933 i underskudd. Dette underskuddet dekkes av egenandel fra Sarah Prosser og Ketil
Magnussen.
Se forenklet regnskap til slutt i denne rapporten.
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Samarbeid og gjester
Vi har i løpet av året samarbeidet med:
Film fra Sør,
Cinemateket,
Oslo Kino,
Nobels Fredssenter,
NRK,
Landsforeningen for barnevernsbarn,
Afghanistan‐komiteen,
Menneskerettighetshuset,
Norsk Elbilforening,
Forum for Utvikling og Miljø,

Pure Salmon Campaign,
Le Monde Diplomatique,
UD,
International Center for Transitional Justice,
Kortfilmfestivalen (Grimstad),
Dalchows Verden,
Advokatforeningen,
Arendal Kulturhus
UNEP – GRID Arendal.

Halvparten av arrangementene har vært med organiserte diskusjoner i tillegg til filmer.
Innledere/paneldeltakere på våre arrangementer i 2007 har vært:
Marius Holm (nestleder Bellona)
Jan Herdal (redaktør Oljekrisa.no)

Lars Otto Reiersen (Arctic Monitoring and
Assessment Programme)

Henriette Westhrin (statssekretær
Miljøverndepartementet)

Marte Graff Jenssen (styremedlem i Den norske
Burmakomité)

Lars Haltbrekken (leder, Naturvernforbundet)

Åshild Kolås (forsker PRIO)

Olav Gjelsvik (professor i filosofi, UiO)

Hans Petter Graver (Professor UiO)

Atle Sommerfeldt (generalsekretær Kirkens
Nødhjelp)

Heikki Holmås (stortingsrep. for SV)

Ole Moen (professor UiO)
Øystein Dahle (Worldwatch Inst., Cicero)

Cristian Perez Munoz (ansattrepresentant, Cermaq
Chile)

Bård Lahn (leder Natur og Ungdom)

Don Staniford (Pure Salmon Campaign)

Linda Moreno (Sami Al‐Arians advokat, USA)

Ricardo Casas (ansattrepresentant, Cermaq Chile)

Håkon Helle (Høyesterettsadvokat)

Øyunn Holen (nestleder i Leger Uten Grenser)

Gerald Folkvord (Amnesty International Norge)

Dag Herbjørnsrud (utviklingsredaktør i Ny Tid)

Truls Lie (redaktør Le Monde Diplomatique Norden)

Stein Tønnesson (direktør PRIO)

Arild Knutsen (Foreningen for human
narkotikapolitikk)

Shirin Ebadi (menneskerettighetsforkjemper og
fredsprisvinner)

Trond Jensrud (Oslo Arbeiderparti)

Kevin M. Johnson (USAs viseambassdør til Norge)

Erling Fossen (Oslo Byaksjon)

Ivan Briscoe (forsker FRIDE, Madrid)

Anders Romarheim (forsker ved Institutt for
forsvarsstudier)

Mark Taylor (fagsjef Fafo)

Sverre Tom Radøy (journalist)

Andrew Blackwell (filmprodusent, USA)

Beate Arnestad (filmskaper)

Endre Stiansen (forsker PRIO)

Morten Daae (filmprodusent)

Jezza Neumann (filmskaper/produsent, UK)

Tonje Hessen Schei (filmskaper)

Kate Blewett (filmskaper/produsent, UK)

Line Halvorsen (filmskaper)

Shukria Barakzai (parlamentsmedlem Afghanistan)

Erling Borgen (filmskaper)

Dr. Deniz Kandiyoti (forsker ‐ School of Oriental and
African Studies ‐ SOAS ‐ London)

Paul van Zyl (Tidl. Exec. Secr., South Africa Truth and
Reconciliation Commission ‐ TRC)

Maren Esmark (leder WWF Norge)

Yamile Calderon (journalist og fotograf, Colombia)

Johan Holand (tidl. barnevernsbarn)

Jose Zalaquett (Tidl. medlem ‐ Chilensk TRC)

Elisabeth BacheHansen (forskningsleder NOVA)

Michael Sahlin (Sveriges ambassadør til Norge)

Trine Schei Grande (stortingsrep. Venstre)

Nora Sveaass (Dr. Psychol., Nasjonalt
kunnskapssenter om vold og traumatisk stress +
medlem av FNs torturkommisjon),

Reidar Hjermann (Barneombud)
Arild Humlen (asyladvokat)

Tuva Raanes (journalist TV2)

Trygve G. Nordby (tidl dir UDI, nå gen.sekr for
Norges Røde Kors)

Ola Tunander (PRIO)

Rolf Reikvam (stortingsrep.for SV)

Gro Holm (nyhetssjef NRK)

Pål Hollender (filmskaper og kunstner, Sverige)
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Ved de fleste arrangementene med panel/diskusjoner har vi selv (Sarah Prosser eller Ketil Magnussen)
vært ordstyrere, men ved enkelte anledninger, der vi har ment at det har passet bedre, har vi invitert inn
andre til å lede diskusjonen. Se dokumentet ”Oversikt over visninger i 2007” for en beskrivelse av
arrangementene.

Mark Taylor (Fafo) var ordstyrer for diskusjonen
mellom USAs viseambassadør Kevin M. Johnson og Ivan
Briscoe (FRIDE ‐ Madrid) fredag 5. Oktober på Vika
Kino; War on Democracy, om USAs politikk i Latin‐
Amerika, etter visning av John Pilgers film The War on
Democracy.
Publikum: 400

Arild Knutsen (Foreningen for human narkotika‐
politikk) i diskusjon med Trond Jensrud (Oslo AP)
mandag 26. Februar på Parkteatret, med Erling
Fossen som ordstyrer; Oslo er Metadonia – om
tilbudet
(eller
mangelen
på
tilbud)
til
heroinavhengige i Oslo. Diskusjon mellom visning
av filmene Methadonia og Ibogaine – Rites of
Passage.
Publikum: ca 150

Marius Holm (nestleder Bellona) og Jan Herdal (redaktør
Oljekrisa.no) diskuterer hvorvidt ny teknologi kan redde verden
ut av energi‐ og klimakrisen. Vi er avhengige av olje på
Parkteatret mandag 29 januar. Diskusjon etter filmen Crude
Impact.. Ordstyrer: Ketil Magnussen. Publikum: ca 80.
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Å nå ut til flere gjennom andre fora og flere kanaler
I 2007 har vi i større grad enn tidligere utforsket muligheten for å nå ut til flere med filmer og temaer, ved
å samarbeide med andre organisasjoner og institusjoner. Vi har også satt i gang med egen distribusjon og
arrangert filmvisninger og diskusjoner på oppdrag for andre.

En ny ”forstad” til Shanghai. Fra The Planet, vist på
Vika Kino.

Problembarna; blir barnevernsbarn diskriminert i
Norge? Film og diskusjon på Parkteatret.

Publikum på Everything’s Cool på Parkteatret.

Illustrasjon fra Endre Stiansens (PRIO) innlegg om
Darfur, på Parkteatret.
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Inntekter (billettinntekter, arrangementer for andre og DVD‐distribusjon)
Som forespeilet i søknader har vi hele tiden arbeidet for å finne kommersielle muligheter for Oslo
Dokumentarkino. Vi har arrangert diskusjoner og filmvisninger for andre og vi har begynt å fungere som
distributør for enkelte filmer. Et av våre mål er å finne nye distribusjonsveier for aktuelle
dokumentarfilmer. Vi tror disse filmene har et langt større potensiale til distribusjon enn det som er
utnyttet i dag. Mange tegn i tiden viser at det er en økende interesse for alternative informasjonskilder for
nyheter om verden og vårt eget samfunn, og en interesse for å delta i samfunnsdebatten, og
dokumentarfilmen er en glimrende kanal for en engasjerende måte å formidle (og ta imot) informasjon på.
Vi dekker inn noe av leiekostnadene våre med billettinntekter, men det er foreløpig vanskelig å se dette
som en inntekskilde utover dette. Våre arrangementer er svært rimelige, men det ville uansett være
umulig å kreve en billettpris som ville gi oss en netto inntekt av våre vanlige visninger.
Oslo Dokumentarkino har arrangert enkelte visninger på oppdrag for og i samarbeid med andre. Dette har
gitt oss en liten inntekt. Vi har også videresolgt en film til Fagforbundet der vi har kunnet dekke opp våre
kostnader med å skaffe filmen, forhandle avtalen og trykke opp DVD’er.
I 2007 begynte vi som distributør. Det er små inntekter av dette i 2007 men vi regner med å øke disse
utover de neste årene.

To eksempler fra arrangementer i 2007
Total Denial
Milena Kaneva
Bulgaria/Italia 2006
75 min

Film og debatt
Onsdag 23. mai 2007, på Vika Kino. Publikum: ca 80
Hva skal til for at det etiske retningslinjene for pensjonsfondet skal svarteliste selskaper? Hva
ønsker vi i Norge å tjene penger på?
Filmen Total Denial handler om Burma, internasjonale
oljeselskaper og brudd på menneskerettigheter. I diskusjonen
etter filmen forsøkte vi å gå inn på problematikken rundt det
norske pensjonsfondets investeringer i virksomheter som
forårsaker grove overgrep og brudd på menneskerettigheter. I
panelet var:
Marte Graff Jenssen, styremedlem i Den norske Burmakomité,
Åshild Kolås, forsker PRIO,
Hans Petter Graver, Professor UiO,
Heikki Holmås, stortingsrep. for SV
Ordstyrer: Ketil Magnussen
Diskusjonen ble filmet av Finsk TV, som materiale til en TV‐serie
om statlige investeringsfond og deres investeringer. Det finske
tv‐teamet var imponert av at slike diskusjoner fant sted, selv om de foregikk slik som her, i en kinosal for
et forholdsvis lite publikum.
I 1992 gikk to vestlige oljeselskaper ‐ TOTAL og UNOCAL ‐ inn i et joint‐venture samarbeid med den
burmesiske militærjuntaen om byggingen av en gassrørledning i Burma. Den burmesiske hæren, som ble
leiet inn av de to selskapene for å sikre prosjektet, tvang lokalbefolkningen til slavearbeid, brant
landsbyer, voldtok, torturerte og drepte. Hundretusener rømte inn i jungelen for å unnslippe overgrepene.
Noen av ofrene går senere til sak mot UNOCAL i USA og krever erstatning for skadene de er påført av
selskapet. Filmen er tatt opp i Burma, Thailand, Europa og USA. Jurudiske spissfindigheter hindret et
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søksmål mot TOTAL som ellers ville være like relevant som søksmålet mot UNOCAL. Søksmålet mot
UNOCAL endte med et forlik der resultatet er hemmelig.
Det norske pensjonsfondet investerer i TOTAL (i den perioden de groveste overgrepene som er
dokumentert i denne filmen foregikk var TOTAL den største enkeltinvesteringen for det norske
oljefondet). Etikkrådet ble gjort oppmerksomme på overgrepene i Burma. Etikkrådets vurdering er
imidlertid at disse overgrepene ble begått for flere år siden og at rådets retningslinjer dermed ikke kan
brukes til å trekke fondet ut av TOTAL. TOTAL, og dermed det norske pensjonsfondet, tjener idag penger
på rørledningen som ble bygget på bekostning av store lidelser for et stort antall mennesker. Fungerer da
de etiske retningslinjene for oljefondet slik vi tror de skal fungere?
Vi hadde en veldig god og interessant diskusjon etter filmen med et svært relevant panel. Hans Petter
Graver ledet utvalget som anbefalte etableringen av Etikkrådet. Marte Graff Jenssen fra Burma‐komiteen
og Åshild Kolås fra PRIO har god fagkunnskap om Burma og saken som tas opp i filmen og Heikki Holmås
representerte regjeringspartiene. Med det spesifikke ’caset’ TOTAL i Bruma som bakgrunn ble det langt
lettere å føre en konkret og forståelig samtale om behovet for et etikkråd og for en pågående diskusjon om
hvordan dette fungerer, samt å gå inn i det problematiske i Etikkrådets arbeid.
War on Democracy
John Pilger
UK 2007
95 min

Film og debatt, Vika Kino, sal 1, Fredag 5. oktober kl. 18:30, Publikum: 400
Hvor går Venezuela og hva er demokrati i LatinAmerika?
Venezuela  a new democracy in Latin America or moving towards dictatorship?
Oslo Dokumentarkino organiserte og hadde ansvar for
det største av ”Det kritiske rom”‐arrangementene under
Film fra Sør fesitvalen. Arrangementet besto av visning av
filmen The War on Democracy og diskusjon med USAs
viseambassadør til
Norge Kevin M.
Johnson i diskusjon
med forsker Ivan
Briscoe (FRIDE –
Madrid). Ordstyrer:
Mark Taylor (fagsjef
Fafo, Internasjonal
Avdeling)
Filmen The War on Democracy er John Pilgers svært sterke angrep
på USAs forsøk på ”å bringe demokrati" til Latin Amerika, fra
Guatemala i 1953 til Venezuela idag. De som kjenner John Pilgers
arbeid vet at han er både kompromissløs og svært grundig, en dyktig
intervjuer og en god forteller. Pilgers utgangspunkt og endepunkt i
filmen er Hugo Chavez' Venezuela. Han nærmest hudfletter
amerikansk politikk i hele regionen gjennom 60 år.
Det var diskusjon etter filmen med Kevin M. Johnson, Deputy Chief
of Mission ved USAs ambassade (USAs viseambassadør til Norge,
med en lang yrkeskarriere i State Department) og Ivan Briscoe fra
FRIDE Madrid (Fundacion para las Relaciones Internacionales y el
Diálogo Exterior), Briscoe er også tidl. redaktør for den engelske utgaven av El País og har skrevet for bl.a.
The Buenos Aires Herald, The Guardian, The Daily Telegraph og The Houston Chronicle. Ordstyrer var
Mark Taylor, fagsjef på Fafo (Internasjonal avd.). Diskusjonen var naturligvis hovedsakelig på engelsk,
med tanke på panelet, men publikum hadde mulighet til å kommentere/stille spørsmål på norsk, engelsk
eller spansk.
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Diskusjonen skapte sterke reaksjoner i salen. Enkelte forlot kinoen i protest mot utsagn fra den
amerikanske viseambassadøren. Dette er et tema som vekker svært sterke følelser, særlig hos det latin‐
amerikanske miljøet i Oslo. Likevel var det etter manges mening en svært interessant og viktig debatt som
ble tatt opp her. Dette var første gang en representant for USAs State Department har vært med på en slik
diskusjon i Norge. Sett i forhold til hvor alvorlig og sterk kritikken i filmen er var det modig av
viseambassadøren å stille opp til diskusjonen.

Forenklet regnskap
Støtte / inntekter /tilgjengelige midler
Fritt Ord

500 000

Oslo kommune

250 000

Norsk filminstitutt

75 000

Norsk filmvederlagsfond

50 000

billettinntekter

26 600

Inntekter fra samarbeid/arrangement på oppdrag

83 700

Inntekter fra salg av DVD

15 400

Annen inntekt

64850

Overført fra 2006

48 000

Renteinntekter
Totalt

2 500
1 116 050

Utgifter
Leie av lokaler for filmframvisning og diskusjoner
Leie av avspillere/prosjektorer
Markedsføring – kopiering, plakater, annonser
Filmleie, innkjøp av filmer
Kontorleie, administrasjon, regnskap etc
Reiser festivaler
Forberedelse og gjennomføring av arrangementer (timebasert)
Honorarer til gjester (vin/blomster/bøker)
Andre utgifter
Totalt

201568
46104
39 798
86852
225149
41164
871 281
5014
11053
1 527 983

Dette gir et underskudd på 411 933. Dette underskuddet dekkes av Sarah Prosser og Ketil Magnussen.
Støtten fra Oslo kommune bidro til å dekke postene som er markert med gult.
Et detaljert regnskap kan framvises på forespørsel. Regnskapsfører for Oslo Dokumentarkino er Northern
Business Partner AS ‐ www.northernbp.no

